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عنوان کتاب: تکنولوژی فکر )چگونه راه سعادت را یافتم (
نویسنده: دکتر علیرضا آزمندیان

تکنولوژی فکر یک سیستم جدید برنامه ریزی در ضمیر ناخودآگاه انسان است که از طریق آن تحولی عظیم در 

نظام فکر، شخصیت، باورها و روحیه  یک انسان ایجاد می شود. 

مطالبی که در این کتاب ارایه و تدریس می شود، اثرات شگفت انگیزی در کیفیت زندگی شما می گذارد و شما 

با خلق اندیشه های زیبا در دنیایی از امید و اعتماد به نفس، زیباترین شخصیت را ازخود می سازید و با تالشی 

مستمر و آینده آفرین به خلق عالی ترین دستاوردهای یک زندگی پرحاصل همت می کنید. 

در این سیستم علمی و تکنولوژیکی با استفاده از برنامه ریزی کردن ضمیر ناخودآگاه، شما می توانید به دنیایی 

به این موضوع امتیازدهید )1تا100(. کدموضوع 10634  پیامک 3000727310001. نحوه امتیازدهی: امتیازــ شماره مقاله. مثال: اگرامتیازشما80 باشد )80 - 10634 (

سعیده آهنکار
مربی مرکزآموزش بهورزی ابهردانشگاه علوم پزشکی زنجان

معرفی کتاب

به جای »چرا« به دنبال »چگونه« ها باشید

اندیشه های  خلق  به  رهگذر  این  از  و  برسید  نشاط  و  آرامش  از 

فرق  انسان ها،  بین  فرق  چون  بپردازید،  امیدبخش  و  هدفمند 

در نظام تفکر  آن هاست. بنابراین انسان است و اندیشه هایش و 

کیفیت زندگی شما به کیفیت اندیشه های شما بستگی دارد. 

راستای  در  موفق  انسان های  زیبای  دنیای  که،  دلیل  این  به 

موفق،  و  هوشیار  انسان  یک  می گیرد،  شکل  آن ها  هوشیاری 

روی  همواره  و  پردازد  می  خود  زندگی  ارزیابی  به  مرتب  به طور 

زیبایی های زندگی اش تمرکز می کند و به جای واژه اعتراض آمیز 

همیشه  کند.  می  استفاده  »چگونه«  آفرین  نعمت  واژه  از  »چرا« 

کیفیت  می توانم  چگونه  می گوید:  شکر  و  رضایت  از  دنیایی  در 

زندگی ام را عالی ترکنم؟ چگونه می توانم در انجام این کار موفق 

شوم؟ چگونه می توانم به سالمت کامل برسم؟ چگونه می توانم 

را  خود  شانس  می توانم  چگونه  برقرارکنم؟  زیباتر  ارتباطی 

بهترکنم؟ چگونه... چگونه و چگونه های دیگری که انسان را وا 

می دارد برای پیشرفت و بهتر شدن تالش کند.


